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Joululoma 21.12.2019 – 7.1.2020 Koulu alkaa lukujärjestyksen mukaisesti loman jälkeen.
Ennakkotietoa tammikuusta
ti 14.1. uuden koulun peruskiven muuraustilaisuus kutsuvieraille
ke 15.1. avoimet ovet perusopetuksessa
to 16.1. avoimet ovet esikoulussa
16.1. klo 17.30 ruokalassa tiedotustilaisuus tulevien 1. luokan oppilaiden vanhemmille

ke 22.1. avoimet ovet lukiossa
pe 24.1. luokalle 1. ja esikouluun ilmoittautuminen jätetään
29.1. koeviikko lukiossa
Toimintavälitunnit
Pitkä välitunti on oppilaiden aikaa liikkua ja harrastaa koulupäivän aikana. Silloin ei pelata kännyköillä.
Olemme lisänneet toimintavälitunneille klo 11.20 – 11.40 erilaista toimintaa. Luokkien 5 – 8 oppilaat
voivat käydä edelleen Lassilassa liikkumassa. Luokkien 3 – 8 oppilaille on käsityöpaja maanantaisin
(oma käsityö mukaan), lukupaja keskiviikkoisin (oma kirja), torstaisin tanssivälkkä luokille 4 – 8 musiikin
luokassa, perjantaisin Scratch -ohjelmointia 6. luokkalaisille (kone läppärikaapista ja GE-luokkaan).
Ympäristöryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 5A-luokassa. Opettaja valvovat toimintaa, oppilaat toimivat
pajoissa itsenäisesti.
Vanhempainyhdistys
Suomalais-venäläisen koulun vanhempainyhdistys toimii vapaaehtoisin voimin yhteistyössä koulun
henkilökunnan kanssa. Toimintaan voivat osallistua kaikki koulumme oppilaiden vanhemmat ja
huoltajat.
Uudet ideat ovat aina tervetulleita edesauttamaan lastemme viihtyvyyttä ja turvallisuutta
koulussamme. Jäseneksi voi liittyä lähettämällä yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen
svk.vanhempainyhdistys@gmail.com.
Uudisrakennushanke etenee aikataulussa. Hankkeen tavoitteena on, että kohde valmistuu 6/21 ja
pihatyöt 8/21. Uuden koulurakennuksen perustuksien paikallavalutyöt ovat valmistuneet, ja jatkuvat
nyt seinien valutöillä. Sääsuojaa rakennetaan parhaillaan ja se valmistuu kokonaisuudessaan
tammikuun aikana. Sääsuoja näkyy komeasti Kehä I:lle saakka.
Liikuntahallin kaavamuutos on edennyt hyvin ja muutos hyväksyttyiin 6.11.2019 kaupungin
valtuustossa.
Uuden koulun suunnittelu on jatkunut kiintokalustesuunnittelulla. Työpajoissa on käyty läpi kaikki
alueet. Koulun 3D-mallia päivitetään koko ajan ja päivitettyä versiota on tarkoitus esitellä helmikuun
alussa yleisölle.
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Uuden koulun peruskiven muuraustilaisuus pidetään 14.1. rakennustyömaalla. Tilaisuuteen on
kutsuttu koulun rakentamisessa mukana olevia toimijoita ja päättäjiä. Tervehdyksensä tilaisuuteen
opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Opetushallituksen johtaja Anni
Miettunen, Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Sarjo ja apulaispormestari Pia Pakarinen.
Tilaisuuden yhteydessä muurataan pohjaan lieriö. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan lieriön sisältöön.
Siitä julistettiin oppilaille kilpailu, jonka tulokset kuullaan tammikuussa.
Lukuvuoden 2020–2021 työ- ja loma-ajat
Koulun johtokunta päätti ensi lukuvuoden työ ja loma-ajoista kokouksessa 2.12.
Syyslukukausi alkaa 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (pe)
Syysloma on viikolla 42 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe)
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.201 (ke)
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la)
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2020 (ma) - 26.2.2020 (pe)
Kiitos tästä syksystä oppilaille, huoltajille ja koulun henkilökunnalle. Kiitos huoltajille hyvästä
yhteistyöstä kodin ja koulun välillä.

Toivotan kaikille oikein hyvää joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta!
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